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 (مقدمة ) 
 

 

 

درس صوتي عن األضحية لـِ   األصل هو تفريغبحث الصغري يف  هذا ال

 أنس النشوان –أبي مالك التميمي  :وأحكامها ألقاه الشيخ العامل اجملاهد 

 تقبله اهلل يف مدينة الرقة –

 ..وهو الدرس العاشر ضمن سلسلة دروسه يف شرح كتاب التوحيد 

 نسأل اهلل أن ينفع به و يتقبل الشيخ يف أعلى عليني

 .ال تنسونا من صاحل الدعاء
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 ..متنا ، وزدنا هدى و رشادا يا رب العاملني اللهم علمنا ما ينفعنا ، و انفعنا مبا عّل

فهل ُيشرُع وافق يوم عرفة ، ُيهذه السنة سألين أحد األخوة قبل قليل فقال يوم اجلمعة 

مع أنَّ هناك دليل عن صيام يوم اجلمعة ؟  صياُم يوم عرفة حتى و إن صادف يوم اجلمعة ؟

 ما رأيكم ؟

 ..  لطلبة احلضورعدة أجوبة من األخوة ا -

، فهنا ( يوم عرفة ) نعم أحسنتم ، هنا إيقاع الصيام ، كان القصُد منه الزمان الذي وافق 

يوم عرفة إن  صيام يوم اجلمعة مل يكن ليوم اجلمعة ؟ ، و إمنا كان ليوم عرفة ، بدليل أنَّ

كان يوم اخلميس أو يوم السبت سيصومه اإلنسان ، فإذًا هنا ، اجلمعة جاء موافقًة ال 

د اإلنسان صيام يوم هو أن يتقصَّ: " ، فحَمَل أهل العلم النهي عن صيام يوم اجُلمعة  تقصَّدًا

إنسان يصوم يوم و ُيفطر : ، مثاًل ( فال حرج ) ، أما ما عدى ذلك " اجلمعة بفضٍل فيه 

يوم فوافق بصيامه يوم اجلمعة ، وهو سيكون يوم اخلميس ُمفطر ويوم السبت ُمفطر ، فال 

، بل بقَي األمُر ( صيام يوم و إفطار يوم ) روع ومل يرد االستثناء يف قضية شكَّ أن هذا مش

ختصيُص يوم اجلمعة بفضٍل : ) على أصله ، فنعلُم إذًا أنَّ النهي الوارد يف هذا الشأن هو 

 . ، وقال أهل العلم أن يوم اجلمعة عند املسلمني ووو إىل آخره ( فيه بالصيام 

( هلل علي نذر أن أصوم اليوم : ) كذلك لو أنَّ إنسانًا عليه قضاء ، أو نذَر نذرًا ، قال مثال 

 فهل عليه حرج أو تثريب لو صام يوم اجلمعة ؟فما متكن من الصيام  إال يوم اجلمعة ، 
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ألن إيقاع الصيام مل يكن بتخصيِص يوم اجلمعة لفضٍل فيه أو لتعظيمه  ملاذا ؟ننقول ال ، 

 .اليوم و إمنا جاء موافقًة ال عن تقصُّد ، إذُا هذا هو اجلواب ذلك 

نعم ، إذًا علمنا أنه ال حرج من صيام يوم عرفة ، حتى و إن وافَق يوم اجلمعة ، وعلمنا 

الِعلة يف ذلك ، و أن احلديث الوارد بالنهي هو ختصيص يوم اجلمعة بصيامه بفضل أو 

 . مزّية فيه 

أن أحتدث عن أحكام األضحية فحقيقة سنتحدث مبا  كذلك طلب مين بعض األخوة

 : حيضر يف الذهن هذه الساعة ، فنقول مستعينني باقهل 

فذهب مجاهري العلماء إىل أنها سنة  اختلف أهل العلم يف ُحكمها ، :حكم األُضحية 

مؤكدة و خالف يف ذلك أبي حنيفة و أمحد يف رواية و استدل القائلون بالوجوب بعموم قوله 

، وهنا سياق اآلية يدل على ماذا ؟ يدل (  2: الكوثر ) (   َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحرْ  : )تعاىل 

تدلُّوا خبرٍب آخر ولكنه موقوف على ، و األمر يقتضي الوجوب ، وكذلك اس( األمر ) على 

، إذًا وقال أبو ( قربنَّ ُمصالنا هذا من وجد سعًة فلم ُيَضحِّي فال َي) : أبي هريرة وفيه 

َفَصلِّ  : )واستدلوا بذلك بقول اهلل تعاىل  (واجبة)حنيفة و أمحد يف رواية أن اأُلضحية 
واستدلوا مبا ُروي موقوفا عن أبي ُهريرة ، وقال مجاهري من الُعلماء  ،(   ِلَربَِّك َواْنَحرْ 

و الشافعي و أمحد يف رواية ، واستدلوا بذلك  ، و قال يف ذلك مالك( ة مؤكدة سن: ) بأنها 

إذا دخلت العشر و أراد أحدكم أن : ) ما ثبت عنه عليه الصالة و السالم من أنه قال 

مباذا ؟ باإلرادة ، فعلمنا حينئذ أن اأُلضحية ليست بواجبة ، ، هنا علَّق األمر (  ُيضحِّي

من (  َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحرْ  : )ثم بعد ذلك اخلرب قرينٌة تصرُف األمر يف قوله تعاىل 

الوجوب إىل االستحباب ، وهذا الذي يظهر واهلل تعاىل أعلى و أعلم ، و هذا هو الصواب ، 
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يظن الناس وجوب  بع  األعوام ال ُيضحيَّان ألجل ألَّا يفخصوصًا أن أبا بكر و عمر كانا 

ة يف حقه و نَّاألضحية ، ولكن ال شك أن من كان عنده قدرة مالية على اأُلضحية فإنها ُس

ربات اليت يتقرب بها العبد إىل من أعظم الُق قه أن يتقاعَس عنها ، خصوصًا أنَُّيكره يف ح

يوم ) إراقة الدم ، لذلك ُسمَِّي هذا اليوم بـ ماذا ؟  اهلل سبحانه و تعاىل يف يوم النحر هو

ألن اإلنسان ُيقدِّم (  عيد األضحى )تعظيمًا لعبادة النحر فيه ، وكذلك ُيسمى بـ (  النحر

 ..هذه األضحية ُقربانا إىل اهلل سبحانه و تعاىل 

ثم البقر ثم (  اإلبل) على الصحيح من أقوال أهل العلم هي  و أفضلُ بهيمة األنعام 

من جاء بالساعة األوىل فكأمنا : ) اهلل عليه وسلم يقول  الغنم ، هل هلذا دليل ؟ النيب صلَّ

، ومن جاء يف الساعة الثالثة ة ، ومن جاء يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقر ةقرب بدن

ضل من الغنم ، فهذا يدل على أنَّ اإلبل هو األفضل و أن البقر هو األف(  افكأمنا قرب كبًش

أن اإلنسان إذا أراد أن ُيضحي عن نفسه وعن أهل بيته فاألفضل : ، لكن أهل العلم قالوا 

، ولكن لو ضحى ببدنة لوحده و  ةيف بدَن ، أفضل من أن يكون شريكًا بكبشله أن ُيضحي 

وكذلك البقرة  -ُتجزيء عن سبعة  –ا أهل بيته فهي أفضل بكثري ألنها تعدل سبًععن 

 . عن سبعة ءُتجزي

 هل جيوز االشرتاك يف األضحية الواحدة ؟: قال : هذه مسألة سألين فيها أحد األخوة 

عندنا شاة قيمتها على سبيل املثال بعشرين ألف ، و كان عندنا مخسة من األخوة : مثاًل 

وكل واحد منهم دفع أربعة آالف فهنا مت املبلغ ، فأيهم أعظم أن يشرتكوا يف شاة أو 

 ا يف أي جنس من أجناس بهيمة األنعام أنَّال شك أن دائًم بقرة ؟  يف يف ناقة أويشرتكوا 

 .. األعظم أجرًا أنفسها عند أهلها و أكثرها قيمًة 

 ..أحدهم يسأل  -
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نعم هي ال جتزيء لكنهم يشرتكون يف الثواب ، نعم هي ال جتزيء عن : الشيخ  -

يف شاة واحدة وكل واحد البيت و أهله ، يعين لو عندنا سبعة أشخاص اشرتكوا 

أريدها أن ُتجزيء عين وعن أهل بييت ؟ ال ُتجزيء ولكن لو اشرتكوا : فيهم يقول 

كن أن يشرتكوا يف ، ل م سبعة ، نعم أجزئت عن سبعٍة بيوتيف بقرة وكان عدده

 .ال ُتجزيء عن أحدهم  لكن و يؤجرون  شاة واحدة فإنهم ُيثابون

ة ، اشرتك فيها عدد من األخوة ال جتزيء ، لكن لو أضحية واحد، عندنا اآلن  هنا فرق

 . كان عندنا بدنة أو بقرة فهي ُتجزيء عن سبعة أشخاص 

 . والرسول صلى اهلل عليه وسلم ضحَّى عنه وعن أهل بيته ، وكذلك ضحَّى عن فقراء ُأمَِّتِه

و القول بالوجوب فيهما ما يدل  (ُسنَّة مؤكدة ) حنن قررنا من أقوال أهل العلم أنَّ األضحية 

(   َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحرْ  )صرف ما جاء األمر فيه ، يف عموم قوله تعاىل : من داللة الشرع 
 .، أنه اقرتن به قرينة تصرفه من الوجوب إىل االستحباب 

، أنه إذا  (التعيني )  كذلك من المسائل و األحكام المتعلقة باألضحية قضية

بتها ، ألنها انتقلت من ُملكه إىل ملك ِزمت وال جيوز بيعها ، وال ُتشرع ِهحية َلعيَّن األض

اهلل سبحانه و تعاىل واملال كله ملك هلل ، لكن هنا بالتعيني خرجت عن ُملكه ، لكن استثنى 

منها ، مثال اشرتى أضحية ، عّينها أنها  مثل أن يستبدهلا خبرٍي: العلماء بع  احلاالت 

ا من هذه ، و أنفس عند أهلها اء اهلل إذا باجلار جاء بأضاحي له أعظم حجًمُأضحية فما ش

، فعرض عليه أن يبيعه من أضاحيه ، فوافق ، فاشرتى منه و عيَّن تلك  و أكثر قيمًة

نعم جائز ، هذه أضحية وباع تلك القدمية تلك أو أهداها أو ما شابه ، فجائز أو ال جيوز ؟ 

 .ن قضية التعيني مأهل العلم  حالة استثناها
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سألين أحدهم أن شاة أصابتها : ، يعين مثاًل ثم ُأصيبت كذلك إذا تعيَّنت األضحية ،  

ن هذا االحتمال ، نعم هذا وارد شظية ، فقلت اهلل أكرب حتى الشاة أصبحت ُتصاب ؟ فممك

 : 

 إن  صيبت ،يني فإنها ُتجزيء عنه حتى و إن ُأإذا وقعت اإلصابة عليها بعد التعف

لكن إنسان ما  .فريط فال ضمان من ناحية الوجوب ماتت وكان سبب املوت بغري ت

طابت نفسه أن مير عليه العيد وال ُيقّرب بني يدي اهلل عز وجل يف هذه األيام بُقربة 

نقول هل جيب عليه ؟ نقول ال ال جيب ، لكن ُيستحب : ، من حيث الوجوب 

يأتي بشاة أخرى أو بكبش آخر ، وُيندب  يف حقه أنه إن ماتت بغري تفريط منه أن

له ، ألن إيقاع العبادة يف النحر والتقرب إىل اهلل بإراقة الدم يف هذا اليوم أمر عظيم و 

 . فيه أجٌر جزيل 

  و ُأصيبت هنا ال ُتجزيء ، ألن النيب صلَّ اهلل عليه بعد إذا كان هناك شاة ومل ُتعيَّن

أوصاف أربعة ال ُتجزيء يف األضحية ، العوراء ذكر أنَّ هناك وسلم كما سيأتي معنا 

البيِّن عورها ، واملريضة البيِّن مرضها ، والعرجاء البيِّن َضْلَعها و العجفاء أو الكسرية 

 .كما جاء يف بع  الروايات 

، التلف هنا ال خيلو من  (التعيني ) اأُلضحية بعد  تلفتإذا  :مسألة أخرى كذلك 

 ..أن يكون بتفريط أو بغري تفريط   : أو حالني  سببني

 يعين ، فعلى امُلعيِّن الضمان ، أي على من عيَّن األضحية الضمان ،  إذا كان بتفريط

، يف الليل رجل ربط كبش يف الشارع : يذهب ويشرِتي بداًل عن هذه الشاة ، فمثال 

 . .ة ، فعليه هنا ضمان ألنه فرَّط  فلما أصبح وجد أن الكبش قد دهسته سيار
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 أسباب  رجل آخر ربطها يف البيت و اهتم و وضع عندها أكل وماء ، وهيَّأ هلا

تها قذيفة أو ماتت بدون سبب  أو ما شابه ذلك جاء! العيش ، ثم تلفت لسبب ما 

  ..ط ألنه مل ُيفرِّ،  فهنا عليه الضمان أو ليس عليه الضمان ؟ ليس عليه الضمان ، 

 

أنه ُيشرع   العلم في أمر األضحية كذلك من المسائل التي يذكرها أهل

ِلَك َوَمن يُ َعظِّْم َشَعائَِر اللَِّه فَِإن ََّها ): ، أن ذلك داخل يف عموم قوله تعاىل تسمينها  ذََٰ
رضوان اهلل  –، ما معنى ذلك ؟ كان الصحابة (  22: احلج )  ( ِمن تَ ْقَوى اْلُقُلوبِ 

يعين مثل أن تشرتيها قبل وقتها ثم تهتم  األضاحي ، ( ُيسمِّنون ) َيْسَتِمنُّون  –عليهم 

 .حتى يكرب حجمها وشحمها و تسمن وما شابه ذلك براعيتها و تعليفها 

إما أن تكون  بهيمة األنعام ، فإنَّ (الذبُح و النحر )  كذلك من المسائل في األضحية

 : مذبوحة أو منحورة 

 دة هو أن يطعنها بالَوْه: صفة النحر  ، و بيَّن الفقهاء األصل بـ اإلبل ماذا ؟ النحر

أحدكم رأى كيف ُتنحر اإلبل ، طبعا ُتنحر اإلبل  وهو ملتقى الرقبة بالبدن ، وعلَّ

جاَز وخالف قائمة معقولة اليد اليسرى ، ولو ما عقل الُيسرى ، عقل الُيمنى ، 

 ..نحر قائمة األوَلى و السُّنة ، فُت

  مرَّ معنا صفته هو إمرار السكني أو اآللة احلادة والذبح كما أما البقر والغنم ُتذبح

على التمام والكمال ، حتى  جنيالودحتى يدنيه على الوتني و املريء و البلعوم و 

الدم دون احللقوم و املريء فأنهَر  جنيالودلو حنر قطع  : أن بع  أهل العلم قال 

، إذًا ( الدم فُكل ما أنهر ) : اهلل عليه وسلم  فقد أجزأ ذلك ، لعموم قوله صلَّ
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إنهار الدم شرط ، لكن السنة حنر اإلبل وذبح البقر و الغنم ، ولو حنر البقرة و 

 . الغنم وذبح اإلبل جاَز و أجزَأ ذلك 

مها إلى أثالث ، يأكل ثلث ،  ُيشرع للمسلم إذا ذبح األضحية ، أن ُيقسِّ

أنه ال حرج إن أكلها كلها ، أو : ، قال أهل العلم  وُيهدي ثلث ، و يتصدق بثلث

وأهداها  أنه إذا أكلها كلها: أهل العلم قالوا أن أهداها كلها ، أو تصدق بها كلها ، إال 

، البد أن خيرج منها ولو قدر يسري يتصدق به ،ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  ُكّلها 

 . م على أن األمر يف هذا احلديث هو استحباب ، لكن أجاب أهل العل (ق وتصدَّ ْلُك) : 

 . أحدهم سأل عن حادثة حدثت يف عهد النيب صلَّ اهلل عليه وسلم  -

نعم ، أوًلا هذا احُلكم ُنسخ ، وكان هذا األمر ُمعلَّق بسبب ، وهو أنه مرَّت : الشيخ  -

فحثَّ بهم فاقة وحاجة ، وكان االدخار قد يزداد به الضرر وكذلك يقلُّ به النفع ، 

النيب صلَّ اهلل عليه وسلم على إخراج اللحم بني صدقة وهدية أو أكل ، فإنه إن 

 .. أكله سيدُعو اجلار و القريب وهكذا فَيُعمُّ النفع 

 

، إذا أتينا إىل العيوب فهناك عيوب ال ُتجزيء األضحية  العيوب :من المسائل أيًضا 

 .. وهناك عيوب ُتنقص من األجر ولكنها ال ُتخلُّ باإلجزاء  بها ،

  :كما مرَّ معنا  الواجبات، من  هناك واجبات وهناك سننبالنسبة إلى صفة الذبح 

أن هناك ُمعلِّم أخذ : ، و هناك موقف طريف ذكره بع  أهل العلم ، قالوا ( التسميَّة)

بسم اهلل : ) سكون األضحية ثم تقولون ُتم: ُيعلِّم الناس أحكام األضحية ، فقال هلم 

ففهم بعضهم وخرج الناس ، فأصبح ! هو ُيبيِّن هلم احُلكم ( وجوًبا واهلل أكرب استحباًبا 

! بسم اهلل وجوًبا ، واهلل أكرب استحباًبا ثم يقطعون : بعضهم ُيمسكون األضحية ويقولون 
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فأمَّا التسمية فواجبة و أما التكبرُي  بسم اهلل و اهلل أكرب ،: ) فهو أخطأ ، املفرتض أن يقول 

( بسم اهلل وجوَبا واهلل أكرب استحباًبا : ) فهؤالء تَلقُّوا املعلومة كما هَي ، فقالوا ( فمستحب 

 . ، فسبحان اهلل قد يطرأ هذا اخلطأ يف بع  األحيان 

، فرأى  ومرَّ معنا إشارة إىل خالف أهل العلم يف ذلك واجبةإذًا فالتسمية على األضحية 

مجاهري العلماء أنها واجبة عند الذكِر وتسقط عند النسيان ، و رأى بع  احلنفية وكذلك 

الشافعية لزوم هذه التسميَّة حتى وإن نسَي اإلنسان ، وحتى إن تعمَّد قال بع  األحناف ، 

أن وال شكَّ أن هذا قوٌل مرجوح واهلل تعاىل أعلى و أعلم بالصواب ، وهناك من ُيورد دليًلا 

أن هناك  –رضوان اهلل عليهم  –النيب صلَّ اهلل عليه وسلم حينما سأله بع  الصحابة 

، فقال ( التسمية ) حلوم تأتيهم من قبل ُأناس ُحدثاء عهٍد بُكفر ، فهذا مظنة أن ينَسوا 

ففرَّق أهل العلم بني التسمية على األكل وبني  ، (ًسمُّوا و ُكُلوا ) : عليه الصالة والسالم 

إذا جاء من شخص أهل  وال شك أن اللحم التسمية على الذبح ، فهنا بني هلم الفرق ،

و األصل أنَّ الذمة بريئة يف مثل ذلك ، إال أنَّ الصحيح يف ( مسَّى ) للتذكيَّة فاألصل أنه 

ا َلْم يُْذَكِر اْسُم )ذه املسألة أقوال أهل العلم ، أنَّ قول اهلل تعاىل فصٌل يف ه َوََل تَْأُكُلوا ِممَّ
، هذا إيراٌد قوي ماَل إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه (  121: األنعام )  ( اللَِّه َعَلْيهِ 

ال تسقط ) اهلل تعاىل وبيَّن أن التسمية واجبة وال تسقًط حتى عند النسيان ، ملاذا قال أنها 

الوضوء يف الصالة ، شرٌط أم ليس : بع  الشروط نأتي اآلن إىل ؟ ل( حتى عند النسيان 

شرط ؟ شرط ، لو صلَّى اإلنسان الصالة بدون طهور ناسًيا ، ما حكم صالته ؟ باطلة ، أي 

أنها ال ُتجزيء ، والتسمية يف الذبح ماذا ؟ هي شرط يف صحة التذكيَّة ، فال تسقط حتى 

 . عند النسيان 

 .. إذا نِسي التسمية أحد الطلبة ماذا يفعل  -
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 خالص راحت عليه : الشيخ  -

يف الصالة ) سنا الشرط على الشرط ما قسنا الوضوء على التذكية ، فكما أننا هنا هنا حنن ِق

بهذا احلكم على أنه شرط  ، فكذلك نتعامل مع الشرط هنا بهذا احلكم تعاملنا مع الشرط ( 

 . على أنه شرط 

 

وال حرج أن  ى جنبها األيسر و ُيوجهها إىل الِقبلةأن يضعها عل: كذلك  السنن ومن

لكن  يضعها على اجلنب األمين إذا كان الشخص أيسًرا ، يعين يذبح بيده اليسرى ،

األوضح و األكمل و األوىل أن يضعها على جنبها األيسر ثم يضع رجله على صفحة ُعنقها 

كما فعل النيب صلَّ اهلل عليه وسلم ألن هذا أسهل بالتذكية ، لعموم قول النيب صلَّ اهلل 

أنَّ اقهل كتب اإلحسان على كل شيء ، فإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة و إذا ) : عليه وسلم 

 . (أحسنوا القتلة ، وليحدَّ أحدكم شفرته ولُيرح ذبيحته قتلتم ف

،َوَردت يف ذلك أخبار بعضها ال خيلو من  ألَّا ُيري الذبيحة السكني :السنن كذلك من 

مقال و ال شك أنَّ هذا داخٌل يف اإلحسان ، ألنها إذا رأت السكني خافت و فرعت وثارت 

إظهار السكني ) يدخل فيه كذلك عدم ، وال شك أن اإلحسان الوارد يف هذا اخلرب ، 

 (  .للذبيحة قبل ذحبها 

ان مثال املذكي إذا ك أن ُيسمي من هو جبانب امُلذكِّي ؟ جيزئهل : أحدهم يسأل  -

 ال جييد العربية ؟

 .، حامل السكني التسمية هنا ال ُبد أن تصدر من امُلَذكِّي نفسه  -
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، ذكره أهل العلم ،  (اللهم هذا منك ولك  : )قول  :كذلك من السنن و المسائل 

فلو نسي اإلنسان وما قاله فال حرج يف مثل ذلك ، ألن أهل العلم قالوا أن هنالك موضعني 

) حينما يهل اإلنسان بالنسك يف احلج وكذلك حينما ينحر ( اجلهر بالنية ) ُيشرع فيها 

ذبيحة البد أن تكون هلل عز ، وال شك أنَّ ال اللهم هذا منك ولك: أن يقول ( األضحية 

 .وجل ، هذه عبادة وال بد أن تكون خالصة هلل عز وجل 

قلنا أن النيب صلَّ اهلل عليه وسلم بيَّن عيوًبا أربعة مؤثرة يف  :نعود لعيوب األضحية 

غري بيِّن (  عوراء) ، يعين مثًلا عندنا  العوراء البيِّن عورها: إجزاء األضحية ، فبيَّن مثاًل 

العوُر فيها بيِّن ، فلو جاء اإلنسان بأضحية العوُر فيها غري بيِّن ، ( عوراء ) ر فيها و الَعَو

ُتجزيء هنا أم ال ُتجزيء ؟ ُتجزيء ، لكن وال شك أنَّ أجرها أقل ، حنن بيَّنا أن األضحية 

( ن العوُر البيِّ) يعظم أجرها متى ؟ إذا أتى بأنفس األضاحي وأغالها قيمة ، إًذا املراد هنا 

، فقد (  املرض) ، فلو كان هناك عوٌر يسري فإنه ال ُيخلٌّ باإلجزاء ، وقل مثل ذلك يف 

املطر فتتعرض للهواء البارد فتصاب بالزكام أو  يكون يف األضحية مرٌض يسري كمثال أن ينزل

، بّين  طوال الليل وهي تعطس وهي حباجة إىل طبيٍب بيطري و إىل مضادات  الرشح فُتصبح

، فقد  هو املرض البيَّن( اإلجزاء يف األضحية ) صلَّ اهلل عليه وسلم أن املرض املؤثر يف  النيب

تكون األضحية مصابة مبرض ولكنه غري بني أو غري مؤثر ، مثل هذه احلالة اليت ذكرناها 

 .. لفحة برد أو زكام أو ما شابه ذلك 

يف أصل اخللقة ، فهذه كذلك ُتجزيء  يوجد بع  األضاحي يف أصلها ال يوجد هلا قرن ،

، كذلك حتدث أهل العلم يف قضية األسنان ، من سقطت أسنانها ، فاختلفوا يف ذلك هل 

أنها ُتجزيء ولكن إذا كان سقوط : ُتجزيء أو ال ُتجزيء ؟ فماَل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ا ُيؤثِّر ، أما ذا كان األسنان من أصله يؤثر على أكلها وُيضعف من بدنها ، فال شكَّ ان هذ
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ال يؤثر فما شاء اهلل تأكل وترعى و تسمن وما شابه ذلك فهذا ال يؤثِّر على الصحيح من 

 . أقوال أهل العلم 

 .. إذًا كلما كانت األضحية كاملة وتامة كان ذلك أعظم أجًرا عند اقهل 

 . أحدهم يسأل عن نسيان التسمية عند التذكية  -

طبًعا إذا نسي اإلنسان التسمية عند التذكية فال ُتجزيء وحكمها حكمة : الشيخ  -

 .جيفة امَليتة على الصحيح من أقوال أهل العلم ، فال ُتؤكل وال ُتوزع ، ُترمى 

 

إذا عيَّن األضحية أصبح حكمها : على املذهب الشافعي ، قالوا : أحدهم يسأل  -

 . ال من يعده  ها وحكم املنذورة ، فال يصح له أن يأكل من

 

( ُكل وتصدق : ) هذا خالف ، ورد عن النيب صلَّ اهلل عليه وسلم ، قال : الشيخ  -

، كذلك قرر مجاهري أهل العلم على أنه ُيشرع له أن يأكل منها و أن ُيهدي منها و 

 .تقررة أن يتصدَّق منها ، فهذا من األمور امُل

 

أمرين كأن تكون الذبيحة عقيقة هل يشرع يا شيخ أن جيمع بني : أحدهم يسأل  -

 . وأضحية يف ذات الوقت 

 

الغالب أنه ال َيشرع ، ألن األضحية ُحدَّت بوقت ومناسبة ، وكذلك : الشيخ  -

ََل ُيَكلُِّف اللَُّه )العقيقة ُحدَّت بوقت ومناسبة ، فإذا شقَّ عليك فال جيب عليك 
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و إن كان اإلنسان ينوي أنه لو كان عنده  ،(  282: البقرة )  ( نَ ْفًسا ِإَلَّ ُوْسَعَها

 .ُقدرة مالية لضحَّى فإنه ُيؤجر إن شاء اهلل على نيته 

 

 . لو شخص وصَّى يا شيخ : أحدهم يسأل  -

 

على أضحية ، هذه قضية يذُكرها كثري من الناس وهي أن كثري من أْوَصى : الشيخ  -

شرع إال على األموات ، أنها ال ُتأقصد من الناس يعتقد أن األضحية عن األموات ، 

هذا ال شٌك أنه مفهوم خاطئ ، فإن األحياء هم أوىل بأن يتقربوا هلل عز وجل 

باألضحية ولكن لو أوصى امليِّت ورثته بأن ُيضحُّوا عنه هلل عز وجل يف كل عام أو 

هذه الوصية وال حرج  ، فيكون حكمها  ُتنفدشابه ذلك ، نعم يف كل سنتني أو ما 

 . فيؤكل منها و ُيهدى وُيتصدق وهكذا حكم األضحية 

أن هذا : إًذا احلي أوىل يف ذلك من امليت ، ثم بعد ذلك قال بعض أهل العلم أنه لو قال 

 .عين وعن أهل بييت فقد يدخل فيه امليِّت 

 

 .أحدهم يسأل عن أضحية من مل ُيصلِّي  -

يعين مل أتوقع أحد أن يطرحها يف اجمللس هنا ألنها من أوضح  هذه مصيبة ، -

الواضحات ، ذكرنا ي الدرس املاضي ، شروط التذكية و ذكرنا أول شرط ، ما هو ؟ 

من غري ، فلو أن امُلذكي ليس أهل ومن هو الذي ليس بأهل ؟ الكافر  أهلية امُلَذكِّي

لك ال حتل ذبيحته ، حتى و أهل الكتاب ، كاجملوس وما شابه ذلك ، و املرتد كذ

) إن ذكر اسم اهلل عليها ألف مرة ألنه أخلَّ بالشرط األول من شروط التذكية وهو 
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كذلك تكلَّم أهل العلم عن اجملنون ، قالوا أن اجملنون ليس أهل للتذكية (  األهلية

سأل اهلل و إمنا العاقل هو الذي أهٌل للتذكية ، فإذا كان امُلذكِّي هنا ال ُيصلِّي فهذا ن

باهلل العظيم ، أما إذا ( كافٌر ) السالمة والعافية على الصحيح من أهل العلم أنه 

، فاإلمجاع منعقد على ذلك ، و أما إذا ( اتفاًقا ) كان جيحد وجوبها فهذا كافٌر 

تركها أحيانا يصليها و أحيانا ال ، هذا حمط خالف بني أهل العلم و الصحيح هو 

ذا ما استظهره مجٌع من أهل العلم كما نقل ذلك اإلمام ابن ما ذهَب إليه أمحد وه

رجب رمحه اهلل من أنه من تعمد ترك صالة واحدة حتى خيرج وقتها فهذا كفٌر 

العهد الذي بيننا ) باهلل العظيم و استدلوا بعمومات و النصوص الواردة يف ذلك ، 

الكفر ، ترُك بني الرجل والشرك و) ، ( وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر 

، كذلك ما ُحكي عن إمجاع الصحابة حيث أنهم كانوا ال يرون شيئا من  (الصالة 

لذلك معاشر األحبة من أن ُتضيِّعوا أجوركم األعمال تركه كفر إال الصالة وهكذا ، 

 .  كيةذبأن ُتسلموا ضحاياكم إىل من ليس أهًلا للت

أن ُيباشر امُلضحي تذكية أضحيته هو بنفسه ، فهذا هو املشروع : وهنا من السنن 

بنفسه ، بل أنه هلل عليه وسلم باشر تذكية اهلدَي وهذه هي السنة ، حيث أن النيب صلَّ ا

يعين عدد كبري جًدا ، فلنا يف رسول اهلل صلَّ اهلل عليه  ذبح بيده قرابة ثالثة وستني أضحية

 .ائر اهلل وسلم ، وذلك أيًضا من تعظيم شع

إىل متى وحنن هكذا ، هذه ! ، طيَّب تعلم ! ( أخاف ، ال أعرف : ) بعضهم يقول لك 

شعرية من شعائر اهلل فال ُبد من تعظيمها وال ُبد من إظهارها ، وأذكر ملا ُكنَّا صغار كان أبونا 

ولكن تعلَّمنا حتى  ر ،اتعال امسك ، اذبح ، فكنا خناف وحنن صغ: هو الذي يأتي ويقول 

 . ، ههههه نذبح البشر ( "ما شاء اهلل ، يعين اآلن ممكن نذبح احلجر والشجر 
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هل هناك مقولة جيب أن أذكرها ، إذا أريد أن أضحي عن أحد ما : أحدهم يسأل  -

 ؟

ال ُبد ، على العموم إن قاهلا فال حرج ولكن إذا مل يقلها ُتجزيء بذلك : الشيخ  -

بهذه األضحية أنها تكون لك وعن أهل بيتك ، فهذا مما ال حرج النيَّة ، أن تنوي 

 . فيه 

من انتهاء : ، اختلف العلماء ، بعضهم قال  وقت األضحيةوهي قضية  :مسألة أخرى 

خلطبة فراغ من صالة العيد ، هل بينهما فرق ؟ ما الفرق ؟ االوقت صالة العيد ، أو من 

 .نعم

 يعين مثال إذا علمنا أن وقت األضحية يبدأ بعد الصالة فإن  إذا تأخرت الصالة ؟

شمس ؟ بعد مخسة عشر اخلطيب لو تأخر ، أخر الصالة ، فمثال متى تطلع ال

فمن ذبح ،  إذا قلنا أنها بعد الصالة ومخس وثالثني ،دقيقة ، مثال الساعة ستة 

 . ا تكون ذبيحة حلم ينتفع بلحمها، و إمن قبل ذلك الوقت ال ُتجزيء

  يعين حنن علمنا أن الصالة تبدأ  الذي يقول مبضي وقت الصالة: و القول اآلخر ،

 ُرْدالساعة السادسة ومخس وثالثني دقيقة ، بعد ارتفاع الشمس قدر رمح ، فَق

فلو ذبح بعد ذلك الوقت أجزأ حتى وإن الصالة عشر دقائق ، أو اثنا عشر دقيقة ، 

وهذا ُيعمل به إن كان صاحب األضحية يف  ، مل ُيصلِّي ، حتى وإن أخر الصالة

مكاٍن ُيصلى فيه العيد ، أما إن كان يف مكان ال ُيصلَّى فيه العيد كالذين يعيشون 

، فقلنا مثال أن طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح  فإنهم ُيقدِّرونمثال يف األرياف 

لو ذبح  يكون الساعة السادسة  ومخس ثالثون دقيقة ، يذبح بالسبعة إال مخس ،

 .هذا الوقت أجزأت ووقعت أضحيًة  يف
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 ميتدُّ وقت الذبح إىل مغيب مشس اليوم الثالث عشر على الصحيح من أقوال أهل العلم ،

أن أيام الذبح اليوم العاشر واحلادي عشر و الثاني عشر والثالث عشر إىل غروب : أي 

و أوهلا ، وال شك الشمس ، كل هذا وقٌت لألضحية ، لكن ال شك أن أفضل األوقات ه

أن عموم النصوص تدلُّ على أفضلية املسارعة واملبادرة ، فكلما كان اإلنسان مبادًرا إىل 

 .طاعة اهلل عز وجل كان ذلك أعظم أجٌر له 

، هل ُيشرع ذبح األضحية ليًلا ؟ الصحيح من تكلَّم أهل العلم على حل الذبيحة يف الليل 

حمل لألضحية ولكن ُيقال يف ذلك أنَّ النهار هو اأَلْوىل ، أقوال أهل العلم أنها ُتجزيء وأنها 

 ( .النهار ) ألننا دائما مرَّ معنا أيَّاًما معلومات ، واليوم ُيطلق دوما على 

ن والعمر لألضحية  النيب صلى اهلل عليه وسلم بيَّن أسنان  :بقي قضية السِّ

ما  من املعز الثينُيجزئ منه ما متَّ له ستة أشهر ، و اجلدع من الضأناألضحية ، فبّين أن 

ما متَّ له  اإلبل ما متَّ له سنتان ، و البقر ، و الثين من اإلبل والبقرمتَّ له سنة ، كذلك 

 . مخس سنوات  ، فهذه هي األسنان امُلجزأة يف األضحية 

ظهره ، ما قبل أن اجلذع من الضأن ، يبلغ هذا الوصف إذا نام شعر : قال أهل العلم 

الستة أشهر ، دائما جتد أن شعره منتصب ، فإذا نام على ظهره ، يعين بدأ مييل ، فإنه 

ال تذحبوا إال : )  عليه وسلم يكون قد بلغ هذا السِّن ، كذلك ورد خرب عن النيب صلَّ اهلل

وجه األمر هنا على : فقال أهل العلم هنا ( ُمسنة ، فإن تعذَّر عليكم فجذعة من الضأن 

 . االستحباب وليس على وجه الوجوب 

 .هذه هي أبرز المسائل في األضحية 

من ناحية األفضلية ، النيب ضحى بكبشني أملحيني أقرنني ، هذا يدل على أفضلية الكبش 

 . على الشاة 
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كذلك ذبح األضحية أفضل وأعظم أجر عند اهلل من إخراج قيمتها ، هذا أمٌر قد يقع فيه 

ملاذا قلنا أفضل ؟ ألنها إحياء شعرية من شعائر اهلل عز وجل ، أن حنيي هذه  البع  ،

الشعري وُنظهرها ، حتى كذلك ينظر أبنائنا ، وجنمع أهلنا وقرابتنا وأمهاتنا و أخواتنا وبعد 

 . ألجل أن يكون هناك شعرية ظاهرة .. ذلك نعلمهم األحكام 

 . ُيقال أن اجلزار ال ُيعطى شيء : أحدهم يسأل  -

، اجلزار ال نعم ، أحسنت إمنا تكون نفقة اجلزار خارجة عن األضحية : الشيخ  -

يأخذ مثن على جزارته من األضحية ، يأخذ الثمن لكن ال يكون الثمن من األضحية 

. 

 .. وأنا أنصح األخوة دائًما أن ُيباشروا الذبح بأنفسهم ، يعين ليست لغز يا أخي 

 ..للجزار أو غريه  أحدهم يسأل عن بيع اجللد ، سواء -

ال جيوز ، ال ُيشرع لك هذا ، أنت ُيشرع لك األكل و اهلبة والصدقة ، : الشيخ  -

أخي لديه مال وماله ليس ُملك يده يف الوقت احلاضر ، كأن : هنا سائل يقول 

إلن وسَّع اهلل عليه ومجع لي مالي من : يكون له دين مع ُتجار ُمفرق ، وقال 

وعن زوجيت وأوالدي ، هل هذه األضحية أصبحت  التجار ألذبح أضحية عين

 منذورة وجيوز أن يأكل منها ؟ 

نعم هذا نذٌر ، وُيسمى هذا النذر نذر اجملازاة ، ألنه يف مقابل ، إن رددت علي  -

 . هذا املال ، فإن عليَّ نذٌر ، هذا نذر اجملازاة 

 . أحدهم يسأل عن النذر  -

ال شك على الصحيح من أقوال أهل العلم أن ابتداء النذر مكروه لعموم قوله : الشيخ  -

، ( النذر ال يأتي خبري ، وإمنا ُيستخرج من البخيل : ) عليه الصالة والسالم 
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أردتَّ أن ُتطيع اهلل أطعه بدون أن ُتلزم مننك مبثل هذا الشيء ، وكم من إنسان ألزم 

 . يف أصل الشرع ثم بعد ذلك عجز عن القيام بها نفسه بطاعة غري واجبة عليه 

 بعضهم يسأل هل يشرع أن يقرتض اإلنسان قرًضا من أجل أن ُيضحِّي ؟  -

إذا كان يقدر على األداء والسداد ، يعين مثال رجل عنده : نقول هذا فيه تفصيل  -

مكافأة ، عنده راتب وعنده جتارة ، حبيث يعين لو حتصَّل على هذه التجارة ، 

نعم ال حرج ، تقرتض وتؤدي هذه الشعرية : ه يستطيع أن ُيسدِّد دينه ، نقول فإن

 . ومنزلة هذه العبادة ولك األجر من اهلل سبحانه وتعاىل 

لكن أن يقرتض اإلنسان وهو عاجز عن السداد ويعلم أنه عاجز فهذا ال ُيشرع له أن 

 .يقرتض 

 الغنم ُتجزئ ؟ : أحدهم يسأل  -

 . لكن األفضل أن يكون كبًشا  نعم ُتجزيء ،: الشيخ  -

لو باع اجللد للجزار ، هل ُينقص من أجره ؟ أم أن األضحية : أحدهم يسأل  -

 أصبحت باطلة ؟

ال ، ال يؤثر هذا يف بطالن أو قبول األضحية ، لكن ال جيوز له هذا البيع : الشيخ  -

، تصرفه هذا غري مشروع ، ألن قلنا أن األضحية بالتعيني خرجت عن ملك 

خص إىل ملك اهلل ، فُأِذن له من املالك أن يأكل و يتصدَّق و ُيهدي ، ومل ُيؤذن الش

له بالبيع ، واجللد من األضحية ومن أجزاءها فلذلك ال يشرع هذا الفعل ، لك أن 

 .ُتهديه ، لك أن تتصدق به 

لو أن هناك شخص مقتدر يريد أن يضحي عن نفسه و أهله و عن : أحدهم يسأل  -

 . تزوجة ، هل ُيجزئ هذا أمه وأخته امل



 [ اهماكحأ و ةيحضألا]  قهلا هلبقت يميمتلا كلام يبأ

 

20 
 

هو عموما الفتاة إذا تزوجت أصبحت تبعا لزوجها ، ولكن إذا كانت أرملة : الشيخ  -

أو مطلقة أو بنًتا ال شك أنها تبع ألبيها ، أو تبع ملن جتب عليه نفقتها ، فإذا كان 

هناك أخ ُموسر وعنده أخوات معسرات وضحى عنه وعن أهل بيته وعنهم ، نعم 

 . ُتجزيء ذلك 

أب لديه مخس أوالد يف نفس البيت وهو الذي ُينفق عليهم ، : أحدهم يسأل  -

هذا عين وعن أهل بييت : ومخس أوالد متزوجني ، فإن جاء بكبش و ضحى وقال 

 ، هل ُتعترب هذه أضحية عنه وعن كل ولد عنده ؟ 

نعم  هو على العموم إذا كانوا معه يف مسكن واحد يشرتكون يف النفقة ،: الشيخ  -

الذي يظهر واهلل أعلم أنهم أهل بيٍت واحد ، ولكن إذا استقلَّ كل واحد منهم يف 

 .مسكن وبنفقة خاصة به فال ُتجزيء ، هذا واهلل أعلى وأعلم 

 

جزاكم اهلل خري ، وصلِّ اللهم وسلم وبارك على نبينا حممد 

 .وعلى آله وصحبه أمجعني 


